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AVALIAÇÃO DE RECURSO INTERPOSTO DURANTE O PROCESSO SELETIVO DE BOLSA PNPD 
EDITAL 01/2017 

 
Resposta ao recurso apresentado pela candidata Natácia Evangelista de Lima a comissão de 
seleção de bolsa PNPD edital 01/2017. 

 

A candidata Natácia Evangelista de Lima solicitou junto à comissão de seleção do processo 

seletivo (EDITAL 01/2017) do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular 

(PPGBM) revisão na atribuição de pontos e alteração da nota final. Aos vinte e dois dias do mês de 

setembro de 2017 foi reunida a comissão de seleção do PPGBM para avaliação do recurso 

interposto pela candidata. 

A comissão de seleção reavaliou a documentação fornecida pela candidata e após análise, 

verificou-se que candidata é co-autora em artigos publicados nos seguintes periódicos: 

Biochemical Systematics and Ecology (B4), Ecotoxicology and Environmental Safety (B1), PlosOne 

(B1). Além disso, é autora principal de um artigo publicado no periódico Journal of Biogeography 

(A2). Apesar de alegar autoria de artigo no periódico Rodriguésia (B5), no momento da inscrição, 

a candidata não apresentou prova de aceite. Desse modo as notas atribuídas foram: 

Co-autoria em periódico B4: 1 x 0,25= 0,25 

Co-autoria em periódico B1: 2 x 0,7= 1,4 

Autoria principal em Periódico A2: 2x 0,85=1,7 

Total de pontos= 3,35. 

A nota da candidata foi padronizada conforme descrito no item 3.4 do edital de inscrição 

totalizando 4,52. Sendo assim, a nota final atribuída à candidata foi calculada da seguinte maneira: 

4,52 (Nota padronizada da candidata) + 1,58 (Nota Padronizada do Supervisor) + 3,0 

(Avaliação da área de atuação), totalizando 9,1 fazendo com que sua classificação final seja alterada 

de segundo para primeiro lugar. 

 

 
Sem mais para o momento, 
 
 

Goiânia, 22 de setembro de 2017.  
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